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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

X Niedziela Zwykła – Eucharystia uwalnia nas od złych skłonności   
                          Słowo Boże: Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mt 3,20-35 

 

 Boimy się uciekającego czasu i nieuchronnie zbliżającej się starości. 
Czujemy się potrzebni dopóki jesteśmy zdrowi i sprawni. Gdy ciało 
zaczyna się buntować, w sercu pojawia się niepokój, chociażby dlate-
go, że nie chcemy być „kłopotem” dla naszych bliskich. Czy więc warto 
na ślepo naśladować trendy współczesnego świata, przedłużając w 
nieskończoność to, co nazywamy młodością? A może bunt wobec 
starości i choroby to przejaw pychy? Nie potrafię się zgodzić na to, że 
czas biegnie tak, a nie inaczej, więc moje serce odczuwa żal do Tego, 

który ten świat tak wymyślił. Czy nie byłoby prościej, gdybym ja sam decydował o tym, kiedy 
pojawią się zmarszczki, bolące kolana i wypadające włosy? 
Św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” napisał: „To przemijanie ma sens!”. Dlaczego? 
„Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia 
się z dnia na dzień” – odpowiada św. Paweł w 2 Liście do Koryntian. 
Każdy przyjaciel Jezusa doświadcza z jednej strony nieudogodnień związanych z upływem 
czasu, ale z drugiej strony widzi, że każdego dnia Bóg przychodzi do niego w inny, nowy 
sposób. „Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: 
ogromna Twa wierność” (Lm 3, 22-23). Nawet jeśli wydaje nam się, że dużo już przeszliśmy i 
sporo w naszym życiu już rozumiemy, to jednak każdy dzień, choć może podobny tysiącu 
innych, niesie ze sobą coś nowego. A Bóg choć niezmienny i wciąż ten sam daje nam się 
poznać i doświadczyć w nowy sposób. 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj X Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakr. o 15.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o 15.30.  
2. Spowiedź św.: zasadniczo ok. 30. minut przed Mszą św. a w sobotę: 17.00 - 17.30. 

3. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszam na Msze św. i procesję eucharystyczną. 
4. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
    Będzie to również Dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „Oremus”. 
                    15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
                    16.30 – Msza św. z udziałem dzieci 
                    18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży. 
    Po Mszy św. spotkanie w kościele kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III). 
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.  
    Msza św. i modlitwa do Matki Bożej o godz. 8.00. 
6. W przyszłą niedzielę przypada Dzień fatimski. 
    Różaniec i nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 
7. Kolekty:   6 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                  13 czerwca - na potrzeby parafialne 
  Zbiórka do puszki: 6 czerwca - na Świątynię Opatrzności Bożej – została odwołana 
  „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
8. Bardzo dziękuję za wszelkie prace i zadania wykonane w minionych dniach: 
- wszystkim grupom za przygotowanie pięknych ołtarzy na procesję Bożego Ciała  

i ofiarowane kwiaty oraz całej służbie liturgicznej za pełnioną posługę 
- Gerardowi i Teresie Wicher za troskę o kwiaty i krzewy oraz inne wykonywane prace  
- Alicji Tutak, Soni Gala, Agnieszce i Andrzejowi Jania za troskę o kwiaty wokół kościoła 

 i w kościele. 
- Robertowi Wancke za niwelowanie terenu wokół Domu Parafialnego. 
- Antoniemu Wicher, Hubertowi Sznajder i Tadeuszowi Bandzerewiczowi za systematyczną 

pracę wokół DP 
- Bernardowi Gebauer za ufundowanie figurki Anioła Bożego 
- Ricie i Adamowi Ficek oraz Janowi Duczek za koszenie trawy 
- Dorocie i Andrzejowi Halskim, Lidii Dżumaga i Beacie Schnurpfeil za pracę w DP 
- Bernardowi Smiatek za pełnienie posługi kościelnego. 
 
 

 

Na wesoło:  Na lekcji polskiego pani pyta się Jasia:  
 - Jasiu powiedz nam kiedy używamy dużych liter?   
  - Gdy mamy słaby wzrok! 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 45. (Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33)   
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

06 –12 czerwca 46. Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4;   3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6; 
    5/1, 5/2, 5/3, 5/4;   6/1, 6/2;  7/1, 7/2, 7/3, 7/4.  

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  13 – 19 czerwca 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        
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Złota myśl tygodnia: „Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się”.  
                                                      (Paul Heyse) 

 
 

M.: 18.00 – w int. Anny Ataman (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą  
         o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.      

Chrzest św.: Paweł Witek 
 

X Niedziela Zwykła – 6 VI 2021                                4. dzień oktawy Bożego Ciała               

          6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  
          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 9.00 – za + brata Kazimierza Toczek. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne                    

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za ++ Elżbietę i Waltra Kampka i ++ z rodziny. O Boże błog. w rodzinie. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

                        15.00 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, procesja   
                                                                             i błog. sakramentalne 

 

 

Poniedziałek (7 VI) – dzień powszedni                      5. dzień oktawy Bożego Ciała               

   

M.: 18.00 – za ++ rodziców Mariannę i Leona Bilińskich. 
 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 

 

  

Wtorek (8 VI) – św. Jadwigi Królowej                       6. dzień oktawy Bożego Ciała               
 

      13.00 – ślub: Patryk Lenort i Anna Brysz. 
        

M.: 18.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne          

  

Środa (9 VI) – dzień powszedni                                 7. dzień oktawy Bożego Ciała               
 

       7.55 - Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – ……………………………………………………..…… (intencja wolna). 
        

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
 
 

 

Czwartek (10 VI) – dzień powszedni                           8. dzień oktawy Bożego Ciała               
        

M.: 18.00 – za + ojca Huberta Miczka, wujka Ericha Kosok (w 5. r. śm.),  
                                      mamę Elżbietę Miczka (w 25. r. śm.) i ++ z pokrewieństwa. 
 

          Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
 
 
 
 
 
 
  

Piątek (11 VI) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
                          Dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „Oremus” 
      

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)      
 

          *16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – …………………………………..… (intencja wolna).   
 

         *17.15 – 17.55: spowiedź św. 
 

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + męża Jerzego Hamerla. 
 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III). 
 

 

Sobota (12 VI) – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
 

M.: 8.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

Modlitwa do Matki Bożej                    
                17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa    
                17.00 – 17.30: spowiedź św.  
                17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
   17.45 -  wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ teściów Mariannę i Franciszka Mnich oraz ++ z ich rodzin.                
 

 
 

XI Niedziela Zwykła – 13 VI 2021          (Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                      

           
 

          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
                1. W intencjach przez was podanych (napisanych na karteczkach):  
           ……………………………………………………………………………… .      

 
 

                                           8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 9.00 – za ++ rodziców Urszulę i Gerharda Dudek.                    

          10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego (w 1. r. śm.). 
 
 

  Dzień fatimski  
                        

             19.30 – 19.55: spowiedź św. 
     20.00 – różaniec fatimski, modlitwa do Matki Bożej,  
                    procesja ze świecami i błogosławieństwo sakramentalne 

 

 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: 
 

„Kult uwielbienia, należny Sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół 
katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy św., ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze 
przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej czci wiernych 
i obnoszenie w procesjach wśród radości tłumnie zebranego ludu” (św. Paweł VI). 
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